დანართი
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის შენობის, მდებარე ქ. თბილისში, მ. კოსტავას 37 ა,
სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები:
1. არსებული სახურავის ამორტიზირებული თუნუქის საფარის მოხსნა;
2. ლითონის გისოსების დემონტაჟი;
3. კედლებიდან ეკლარის ქვისა და ქვიშა-ცემენტის ბათქაშის მოხსნა;
4. კარებებისა და ფრამუგების დემონტაჟი;
5. ბაზალტის ფილების დემონტაჟი;
6. აივნის ჭერიდან ქვიშა-ცემენტის თაბაშირის მოხსნა;
7. ფანერის კედლების დემონტაჟი;
8. ალუმინის ვიტრაჟების დემონტაჟი;
9. ამორტიზირებული ხის კარებების დემონტაჟი;
10. კაფე-მეტლახის დემონტაჟი;
11. პარკეტის იატაკის დემონტაჟი;
12. ამორტიზირებული ხის კარადების დემონტაჟი;
13. ქანობიანი სახურავის ხის სანივნივე სისტემის კონსტრუქციების მონტაჟი;
14. მოლარტყვის მოწყობა;
15. ბურულის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით;
16. პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით;
17. სახურავზე წყალსაწრეტი არხის მოწყობა;
18. ვერანდის წყალსაწრეტი სისტემის მოწყობა;
19. კანალიზაციის სისტემის მოწყობა;
20. ვერანდის პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით;

21. შახტის სახურავის გვერდების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით;
22. სავენტილაციო შახტის სახურავზე მოზაიკური საფარის აღდგენა;
23. ბრტყელ გადახურვაზე ჰიდრო საიზოლაციო მასალის ერთი ფენის გაკვრა;
24. კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით;
25. კედლების მოპირკეთება ეკლარის ქვით;
26. კედლების მოპირკეთება ბაზალტის ქვით;
27. მეტალოპლასტმასის კარებების მოწყობა;
28. მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა;
29. სამღებრო სამუშაოები;
30. იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა;
31. შეკიდული ჭერის მოწყობა;
32. კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა;
33. თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა;
34. თაბაშირ-მუყაოს ფილების დამუშავება ფითხით და შერებვა წყალ-ემულსიური
საღებავით;
35. კაფელ-მეტლახის გაკვრა;
36. ყრუ კარებების მოწყობა-მდფ-ით;
37. პარკეტის დაგება (ლამინირებული);
38. ლითონის მოაჯირის მოწყობა;
39. ლითონის ჟალუზების მონტაჟი;
40. ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა;
41. ლამინირებული კარადების მოწყობა;
42. ხარაჩოების მოწყობა და დაშლა;
43. საკანალიზაციო ჩამრეცხი ავზის დემონტაჟი;

44. არებული ხელსაბანების დემონტაჟი;
45. საკანალიზაციო ჩამრეცხი ავზისა და ხელსაბანის მონტაჟი;
46. ვენტილაციის სისტემის მოწყობა;
47. კონდიცირბის სისტემის მოწყობა;
48. არსებული ამორტიზირებული სანათების დემონტაჟი;
49. ელექტრო სადენების მოწყობა და გაყვანა (სპილენძის);
50. ჭერის სანათების მოწყობა;
51. როზეტების მონტაჟი;
52. ჩასართველების მონტაჟი;
53. გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა;
54. შიდა ფარის მოწყობა;
55. ავტომატების მონტაჟი;
56. ინტერნეტ ქსელის როზეტის მოწყობა;
57. კომპიუტერული ქსელის კაბელის მოწყობა;
58. დიდი დარბაზის შიდა სამუშაოების ჩატარება:
-

ამორტიზირებული სავარძლების დემონტაჟი;

-

კედლების დამუშავება, ელესვა და და შეღებვა;

-

სცენის მოწყობა;

-

ელექტო - სისტემების შეცვლა;

-

ჭერის დამუშავება და მოწყობა;

-

იატაკის დამუშავება და მოწყობა;

-

სამღებრო სამუშაოები;
- ახლი სავარძლების მონტაჟი;
- ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემების მოწყობა;

- დარბაზის გათბობით უზრუნველყოფა;
- სცენის დეკორატიული ფარდებით უზრუნველყოფა;
- სველი წერტილების მოწყობა.

ადმინისტრაცია

